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— Ула дзі мір Іва на віч, ка жуць, 
што вы бар пра фе сіі ча ла век ро-
біць яшчэ ў школь ныя га ды. А як 
бы ло ў вас?

— Не ма гу ска заць, што ма рыў 
стаць культ ра бот ні кам з дзя цін ства 
(смя ец ца). Я ро дам са Случ чы ны. 
Баць кі — прос тыя ся ля не, кал гас ні-
кі. У нас шмат дзет ная сям'я. Акра мя 
мя не, са ма га ма лод ша га, яшчэ двое 
бра тоў і дзве сяст ры. Зі мо вы мі ве ча-
ра мі ўсе мы збі ра лі ся на пе чы і спя ва лі 
пес ні. Баць кі гэ та му ра да ва лі ся, ха ця 
са мі не спя ва лі. Мо жа, ад туль у мя не 
лю боў да пес ні, у тым лі ку і на род най. 
Ад чу ва ю чы гэ ту ця гу, баць ка з пя та га 
кла са ад даў мя не ў му зыч ную шко лу ў 
Слуц ку. Па кла се ба я на. І я пра ву чыў-
ся там ча ты ры га ды. Пас ля па сту піў у 
Мін скае культ асвет ву чы лі шча.

Паз ней пра ца ваў мас тац кім кі-
раў ні ком сель ска га До ма куль ту ры 
на Случ чы не. Ад туль мя не пры зва-
лі ў ар мію. Але і ў вой ску я зай маў-
ся сва ёй спра вай: быў 
удзель ні кам ан самб ля, 
іг раў на аль це ў ва ен-
ным ду ха вым ар кест ры. 
Дэ ма бі лі за ваў шы ся, па-
сту піў у Мін скі ін сты тут 
куль ту ры. Пас ля яго 
за кан чэн ня кі ра ваў ва-
каль на-ін стру мен таль-
ным ан самб лем пры 
за вод зе імя Ва ві ла ва. 
Тут мя не за ўва жы лі, 
пра па на ва лі па са ду ў 
рэс пуб лі кан скім між са-
юз ным До ме са ма дзей-
най твор час ці. Але гэ-
та бы ла ра бо та больш 
ад мі ніст ра цый ная, чым 
твор чая. І я тра піў у 
ама тар скі ка лек тыў «Бліс ка ві ца», дзе 
і пра вёў шчас лі выя тры га ды.

— І ўсё ж вы не па збег лі чы-
ноў ніц кай, як вы ка жа це, па са ды. 
Я маю на ўва зе ра бо ту га лоў ным 
ад мі ніст ра та рам у Дзяр жаў ным 
ар кест ры сім фа ніч най і эст рад най 
му зы кі пад кі раў ніц твам Мі ха і ла 
Фін бер га. Як гэ та зда ры ла ся?

— Мы з Мі ха і лам Якаў ле ві чам 
зна ё мы даў но. Яшчэ сту дэн там я 
пад пра цоў ваў у цыр ку ўні фар міс-
там — да па ма гаў рых та ваць арэ ну. 
Але і ў цыр ка выя ну ма ры мя не ча сам 
за пра ша лі. Я быў вель мі спар тыў ны 
юнак, у шко ле і ў ін сты ту це ўдзель-
ні чаў ледзь не ва ўсіх спа бор ніц твах. 
А Мі ха іл Фін берг у той час кі ра ваў 
цыр ка вым ар кест рам. Ад ной чы на 
рэ пе ты цыі мы па зна ё мі лі ся, і зна-
ём ства доў жыц ца ўжо мно гія га ды. 
Неяк Мі ха іл Якаў ле віч за пра сіў мя не 
да ся бе і за пы таў ся, ці не ха цеў бы я 
па пра ца ваць у яго но вым ар кест ры, 
які быў ужо шы ро ка вя до мы, па пу-
ляр ны ў краіне. Ка неш не, я з ра дас-
цю даў зго ду. Ну а з 1998 го да я — у 
Па ла цы куль ту ры трак тар на га за во-
да. Спа чат ку пра ца ваў на мес ні кам 
ды рэк та ра, а з 2003 го да — ды рэк-
та рам.

— Пры зна ю ся шчы ра, я да во лі 
кеп ска ўяў ляю, чым зай ма ец ца ў 
наш час ве да мас ная культ асве т-
уста но ва.

— Вель мі мно гім! Да рэ чы, не ка-
то рыя ду ма юць, што з рас па дам Са-
вец ка га Са ю за рас па ла ся і ўся шмат-
гран ная ра бо та ў па ла цах куль ту ры. 
Але гэ та не так. Мы, на прык лад, не 
толь кі ні чо га не стра ці лі з та го, што 
бы ло на бы та, але, як ка жуць, яшчэ 
пры дба лі. Ства ры лі пяць но вых твор-
чых ка лек ты ваў, якія ця пер доб ра 
вя до мыя ў го ра дзе і на ват у краіне. 

Гэ та — на род ны ва каль ны ан самбль 
«Бе лы птах», ан самбль на род най 
пес ні і цы ган ска га майс тэр ства 
«Іг ры ца», узор ная сту дыя эс тэ тыч на-
га вы ха ван ня «Кляк сы», шоу-гру па 
«Фла мен ка» і гру па брэйк-да нса. А 
ўся го на сён няш ні дзень пры Па ла-
цы куль ту ры пра цуе двац цаць пяць 
твор чых ка лек ты ваў! Свое асаб лі вай 

ві зі тоў кай на ша га па ла ца з'яў ля ец-
ца за слу жа ны ама тар скі ка лек тыў — 
сту дыя баль на га тан ца «Ма ра». Гэ та 
наш ста ра жыл, яму ле тась споў ні-
ла ся пяць дзя сят га доў. Сён няш нія 
ўдзель ні кі сту дыі пад кі раў ніц твам 
за слу жа на га ра бот ні ка куль ту ры рэс-
пуб лі кі Лі дзіі Кац-Ла за ра вай год на 
пра цяг ва юць леп шыя тра ды цыі сва іх 
па пя рэд ні каў. Вель мі за па тра ба ва-
ныя на род ны ан самбль пес ні і тан ца 
«Вя зын ка», на род ны дра ма тыч ны 
тэ атр «На Доў гім бро дзе», тэ атр гу-
ма ру і са ты ры «Ка ру сель», узор ны 
ан самбль на род на га тан ца «Ля нок», 
на род ны ду ха вы ар кестр, ка лек тыў 
эст рад най пес ні і ін шыя.

— І ўсе яны на ўтры ман ні Па ла-
ца куль ту ры?

— Ні чо га па доб на га. Яны за раб ля-
юць срод кі і для ся бе, і для па ла ца.

— Якім жа чы нам?
— У нас ёсць ад па вед ны сайт, 

на якім раз ме шча на пад ра бяз ная 
ін фар ма цыя пра кож ны ка лек тыў, 
умо вы за ка зу кан цэр таў. І за явак 
пры хо дзіць да во лі шмат. За роб-
ле ныя гро шы дзе ляц ца па-брац ку: 
50 пра цэн таў за бі рае па лац, усё ас-

тат няе ідзе на па трэ бы ка-
лек ты ваў.

— А якія яшчэ кло па-
ты ў ды рэк та ра та кой 
буй ной культ асве ту ста-
но вы?

— Вель мі шмат. Іх мож-
на на ват згру па ваць па 
на прам ках. Пер ша рад ная 
для мя не за да ча, зы хо дзя-
чы з якой я бу да ваў і бу дую 
сваю ра бо ту, — гэ та раз-
віц цё мас тац кай твор час ці, 
мас тац кіх ка лек ты ваў. Ха чу 
пад крэс ліць, што іх удзель-
ні кі не толь кі за вад ча не, 
але і ўсе жа да ю чыя жы ха-
ры го ра да. Ка неш не, ад бор 
вя дзец ца на кон курс най 

асно ве з улі кам твор чых здоль нас-
цяў прэ тэн дэн таў. Мая за да ча за клю-
ча ец ца ў тым, каб гэ тым ка лек ты вам 
у не чым да па ма гаць, а ў не чым не 
пе ра шка джаць (смя ец ца).

Дру гі на пра мак ма іх кло па таў — 
фес ты валь ная і кан цэрт ная ра бо та. 
З 2005 го да мы пра во дзім агляд-кон-
курс ама тар скай твор час ці ся род 

ра бот ні каў трак тар на га за во да пад 
наз ваю «Спя вай, Бе ла рус!» Ме на ві-
та так: з вя лі кай лі та ры і з кліч ні кам. 
За зна чу, што ме ра пры ем ствы кон-
кур су слу жаць ста ноў чым ім пуль сам 
для раз віц ця ама тар скай твор час ці 
ся род ра бот ні каў прад пры ем ства, 
раз на ста яць і на сы ча юць асаб лі вым 
змес там воль ны час трак та ра за-
вод цаў. Шмат доб рых слоў хо чац ца 
ска заць пра дзі ця чы ха рэа гра фіч ны 
кон курс «Бра ва, дзе ці!», які сё ле та 
прай шоў ужо чац вёр ты раз. У ім мо-
гуць пры маць удзел ама тар скія ка-
лек ты вы не за леж на ад ве да мас най 
пры на леж нас ці. Каб пра дэ ман стра-
ваць сваё май стэр ства, да нас пры-
яз джа юць дзе ці з Брэс та, Ма гі лё ва, 
Ма зы ра, Ба ра на ві чаў, Ві цеб ска і ін-
шых га ра доў краіны.

Над звы чай кра наль на і эма цы я-
наль на пра хо дзіць заў сё ды фес ты-
валь ду ха вых ар кест раў, які стар туе 
што год май скі мі свя точ ны мі дня мі 
і на зы ва ец ца «Ме ло дыі Пе ра мо гі». 
Акра мя ар кест ра на ша га па ла ца, 

удзел у фес ты ва лі пры ма юць дзя-
сят кі ду ха вых ар кест раў го ра да. 
Му зыч ны марш-па рад па чы на ец ца 
ка ля па ла ца, ру ха ец ца па буль ва ры 
Трак та ра бу даў ні коў, за тым па ву лі цы 
Але га Ка ша во га і за вяр ша ец ца на 
мес цы стар ту. Асоб на трэ ба ска заць 
пра кон курс ду э таў «Пес ні, якія нас 
аб' яд ноў ва юць». Упер шы ню та кі кон-
курс пад наз ваю «Зор ка + та лент = 
лю боў да мас тац тва» ад быў ся во сем 
га доў та му. На сцэ ну па ла ца ра зам 
з са ма дзей ны мі спе ва ка мі за во да 
вый шлі ар тыс ты бе ла рус кай эст ра-
ды Вік то рыя Алеш ка, Анд рэй Хляс-
тоў, Юлі я на, Стэ ла, Юля Шы ку нец, 
Ан жа лі ка Ма ка ра ва... Для на шых 
за вад чан гэ та быў не ацэн ны май-
стар-клас. А ў 2010 го дзе кон курс 
па шы рыў сваю геа гра фію і на быў 
ста тус між на род на га. Удзел у ім пры-
ня лі ўсе рэ гі ё ны Бе ла ру сі, а так са ма 
Ра сія, Ар ме нія, Укра і на, Ка зах стан, 
Літ ва, Поль шча, Кі тай, Ру мы нія, Лат-
вія, Эс то нія. Яшчэ ў больш шы ро кім 
фар ма це ён прай шоў сё ле та, на быў-
шы сваю па ста ян ную наз ву «Пес ні, 
якія нас аб' яд ноў ва юць».

Са дзей ні чаць ду хоў на му ўзба-
га чэн ню і раз віц цю на цы я наль най 

куль ту ры за клі ка ны і яшчэ адзін наш 
між на род ны фо рум — фес ты валь 
ка лек ты ваў на род най пес ні «Моц 
сла вян скіх сэр цаў». Ідэя фес ты ва-
лю на ра дзі ла ся ў вы ні ку цес на га 
твор ча га кан так ту Па ла ца куль ту ры 
МТЗ і за слу жа на га ка лек ты ву рэс-
пуб лі кі ан самб ля на род най му зы кі 
«Бя се да». Уз нік ла су мес ная за ду ма 
пра вес ці твор чую су стрэ чу «Бя се да 
з сяб ра мі». Яе пер шы мі ўдзель ні ка мі 
ста лі ан самбль на род най пес ні «Сві-
та нак» Цэнт ра твор час ці дзя цей і мо-
ла дзі Пар ты зан ска га ра ё на Мін ска, 
фальк лор ны тэ атр-сту дыя «Обе ріг» 
з Украі  ны, му зыч на-фальк лор ны ан-
самбль «Пры ма кі» з Бе ла сто ка і ан-
самбль на род най пес ні «Сла вя не» са 
Сма лен ска. Та кія твор чыя су стрэ чы 
ста лі тра ды цый ны мі. Сё ле та фес ты-
валь прай шоў ужо чац вёр ты раз. І 
зноў яр ка і пе ра ка наў ча пра дэ ман-
стра ваў сі лу сла вян ска га адзін ства, 
якое за клю ча ец ца ў вы со кай ду хоў-
нас ці, род нас ці душ, агуль ных эт на-
гіс та рыч ных ка ра нях.

Што ты чыц ца між на род ных ме-
ра пры ем стваў, то ў нас ёсць яшчэ 
два ці ка выя і па пу ляр ныя фо ру мы — 
фес ты валь гар ма ніс таў «Гар мо нік 
збі рае сяб роў» і фес ты валь ка за чай 
пес ні «Гай да».

— Між на род ныя фес ты ва лі — 
гэ та, без умоў на, вы дат на. Але ж 
вя до ма, што на іх пра вя дзен не, 
акра мя вя лі кіх ар га ні за цый ных 
на ма ган няў, па тра бу юц ца яшчэ і 
не ма лыя ма тэ ры яль ныя за тра ты.

— Так, хар ча ван не, пра жы ван не, 
а так са ма су ве ні ры гас цям, эк скур сіі, 
куль тур ная пра гра ма — усё гэ та за 
наш кошт.

— І як вы, пра бач це, вы круч-
ва е це ся?

— Кру ціц ца, ка неш не, да во дзіц ца 
шмат, не без гэ та га. Але ка лі ба чыш, 
што ўсё гэ та ў рэш це рэшт дае вя лі-
кую ду хоў ную, эс тэ тыч ную ад да чу, 
то ад чу ва еш ся бе шчас лі вым. Зрэш-
ты мы, ра бот ні кі куль ту ры, дзе ля та-
го і пра цу ем, каб нес ці лю дзям ра-
дасць, уз ба га чаць іх ду шы свят лом 
мас тац тва, ра біць на ва коль ны свет 
хоць кры ху даб рэй шым.

Зі но вій ПРЫ ГО ДЗІЧ
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«Зі мо вы мі ве ча ра мі ўсе 
мы збі ра лі ся на пе чы 
і спя ва лі пес ні. Баць кі 
гэ та му ра да ва лі ся, ха ця са мі 
не спя ва лі. Мо жа, ад туль 
у мя не лю боў да пес ні, 
у тым лі ку і на род най».

Ка жуць, бе ла ру сы — на род вель мі паэ тыч-
ны. Нех та з на шых зем ля коў спра ба ваў пі-
саць вер шы, а нех та — і, ду ма ец ца, пе ра важ-
ная боль шасць з нас — з за да валь нен нем 
чы тае і пе ра чыт вае тво ры кла сі каў. На ват 
ка лі пра фе сія і жыц цё ў цэ лым з паэ зі яй зу-
сім не звя за ныя. До ка зам та му — аб лас ная 
ак цыя «Чы та ем ра зам», якая сё ле та, у Год 
куль ту ры, ар га ні за ва на ва ўсіх пуб ліч ных 
біб лі я тэ ках Гро дзен скай воб лас ці. Іні цы я та-
ра мі пра ек та вы сту пі лі га лоў нае ўпраў лен не 
ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах 
мо ла дзі Гро дзен ска га абл вы кан ка ма і Гро-
дзен ская аб лас ная на ву ко вая біб лі я тэ ка імя 
Яў хі ма Кар ска га.

— На пра ця гу го да прад стаў ні кі ўла ды, зна ка-
мі тыя лю дзі на ша га рэ гі ё на, сту дэн ты, школь ні кі 
і ўво гу ле ама та ры лі та ра ту ры чы та лі тво ры Кан-
дра та Кра пі вы і Элі зы Ажэш кі, Ян кі Ку па лы і Яку ба 
Ко ла са, урыў кі з тво раў пра Вя лі кую Ай чын ную 
вай ну, — рас каз вае ды рэк тар Гро дзен скай аб-

лас ной біб лі я тэ кі імя Я. Кар ска га Лі дзія МАЛЬ-
ЦА ВА. — Ад мет на, што за пра шэн ні пры няць удзел 
у ме ра пры ем ствах з за да валь нен нем пры ма лі на-
чаль ні кі (і на мес ні кі на чаль ні каў) га лоў на га ўпраў-
лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па спра-
вах мо ла дзі і ўпраў лен ня аду ка цыі Гро дзен ска га 
абл вы кан ка ма, га лоў ны пра ку рор Гро дзен скай 
воб лас ці, га лоў ны рэ дак тар га зе ты «Гро дзен ская 
праў да», ды рэк тар тэ ле ра дыё кам па ніі «Грод на», 
кі ру ю чыя асо бы Уз бро е ных Сіл, ве тэ ра ны Вя лі кай 
Ай чын най вай ны, стар шы ні і на мес ні кі стар шынь 
рай вы кан ка маў і сель скіх са ве таў, кі раў ні кі прад-
пры ем стваў і ўста ноў воб лас ці.

Пя тая су стрэ ча ў ме жах аб лас ной ак цыі, што ад-
бы ла ся ўчо ра, бы ла пры све ча на Мак сі му Баг да но ві-
чу, чыё 125-год дзе мы ад зна ча ем сё ле та. Сім ва ліч на, 
што па мяць паэ та ўша на ва лі жы ха ры го ра да, дзе 
твор ца пра жыў не каль кі га доў свай го дзя цін ства.

— Ідэю гэ тай ак цыі мы не ка лі «пад гле дзе лі» 
ў Поль шчы, па ду ма ла ся, што і на Гро дзен шчы-
не мож на зла дзіць чы тан ні тво раў на шых кла сі-
каў з удзе лам зна ка мі тых лю дзей рэ гі ё на, прад-

стаў ні коў ула ды, — ка жа на чаль нік га лоў на га 
ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па 
спра вах мо ла дзі Гро дзен ска га абл вы кан ка ма 
Аляк сандр ВЯР СОЦ КІ. — Ды і вер шы кла сі каў 
мно гім пом няц ца са школь ных га доў, іх на ват ву-
чыць на па мяць не трэ ба — прос та паў та рыць, 
ус пом ніць. Я з зада валь нен нем пры маю ўдзел у 
чы тан нях і заў сё ды вы бі раю свае лю бі мыя тво-
ры, тыя, што най больш ура зі лі ка лісь ці і доб ра 
пом няц ца сён ня.

Вось і ўчо ра га на ро вы мі гас ця мі ім прэ заў, пры-
све ча ных твор час ці Мак сі ма Баг да но ві ча, бы лі 
на чаль нік ін спек цыі Мі ніс тэр ства па па дат ках і 
збо рах па Гро дзен скай воб лас ці Лі дзія Ся маш-
ка, стар шы ня Гро дзен скай аб лас ной ар га ні за цыі 
Бе ла рус ка га праф са ю за ра бот ні каў дзяр жаў ных і 
ін шых уста ноў Але на Бе рас не ва. Вер шы Баг да но-
ві ча на бе ла рус кай, рус кай, анг лій скай, ня мец кай 
і фран цуз скай мо вах чы та лі так са ма сту дэн ты, 
ка дэ ты, школь ні кі і ўсе жадаючыя да лу чыц ца да 
гэ тай пры го жай ак цыі.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА. vesіaluha@zvіazda.by
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БАГ ДА НО ВІ ЧА ЧЫ ТА ЛІ Ў ГРОД НЕ
Вер шы кла сі ка гу ча лі 

пад час чар го вых су стрэч у ме жах ак цыі 
«Чы та ем ра зам»

«Лю боў да пес ні ў мя не з дзя цін ства»
Ула дзі мір КІ РУ ТА:

Ды рэк тар Па ла ца куль ту ры Мінск ага трак тар на га за во да Уладзімір 
КІРУТА мае шмат узнагарод — ён лаў рэ ат праф са юз най прэ міі 
«За ак тыў ную ра бо ту па раз віц ці на род на га мас тац тва і ама тар скай 
твор час ці пра цоў ных», уз на га ро джа ны ме да лём Фран цыс ка 
Ска ры ны, Га на ро вай гра ма тай На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, на груд ным зна кам Мі ніс тэр ства куль ту ры «За ўклад 
у раз віц цё куль ту ры Бе ла ру сі». А яшчэ пра во дзіць вя лі кую 
гра мад скую ра бо ту. Ён — стар шы ня са ве та ды рэк та раў праф са-
юз ных і ве да мас ных уста ноў куль ту ры краіны, член праў лен ня 
Бе ла рус ка га са ю за му зыч ных дзея чаў. Сён ня пра па ну ем чы та чам 
«Звяз ды» блі жэй па зна ё міц ца з гэ тым не звы чай ным ча ла ве кам.

Ся род удзель ні каў 
ва каль на га ан самб ля 

«Бе лы птах».

Ад крыц цё між на род на га фес ты ва лю
«Гар мо нік збі рае сяб роў».

Прай шоў пер шы 
пле нум но ва га 

склі кан ня
Сле дам за чар го вым з'ез дам 
Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі, 
які пра хо дзіў дня мі, пра ве дзе-
ны пер шы пле нум праў лен ня 
гра мад ска га аб' яд нан ня.

Абра ны прэ зі ды ум праў лен ня, 
ку ды ўвай шлі 45 лі та ра та раў кра-
і ны. Стар шы ня СПБ Мі ка лай Іва на-
віч Чар гі нец, пад су моў ва ю чы вы ні-
кі дзей нас ці ар га ні за цыі, ад зна чыў 
ра бо ту пер ша га сак ра та ра аб' яд-
нан ня Ге на дзя Па шко ва і сак ра та ра 
Ге ор гія Мар чу ка.

На пле ну ме абра ны но выя кі-
раў ні кі СПБ. На мес ні ка мі стар шы-
ні ста лі пра за ік і пуб лі цыст Ана толь 
Крэй дзіч, які да гэ туль зай маў па са-
ду стар шы ні Брэсц ка га аб лас но га 
ад дзя лен ня СПБ, і пуб лі цыст, дзі ця-
чы пісь мен нік Але на Стэль мах (га-
лоў ны рэ дак тар ча со пі са «Род ная 
пры ро да»).

Сяр гей ШЫЧ КО.


